
ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА   №24   І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

Одеської міської ради Одеської області 

 
Я, Себова Людмила Гаврилівна, народилась 09 лютого 1940 

року в місті Орськ Оренбурзької області. Громадянка України. Освіта 

вища, закінчила Одеський національний державний університет ім. 

І.І.Мечникова у 1966 році, викладач української мови та літератури.  

 За більш як сорокап’ятилітню роботу в системі освіти сорок 

років працюю в місті Одесі, поєднуючи роботу  вчителя української 

мови та літератури з різними посадами керівної роботи: голова 

профспілки працівників освіти Ленінського району (1971-1977 рр. ), 

директор СШ № 17(1977-1981 рр – участь у її будівництві і відкритті), 

начальник відділу освіти Ленінської райради (1981-1984 рр), заступник 

начальника управління освіти і науки Одеської обласної 

держадміністрації(1984-1992 рр), директор Одеського НВК «Морський ліцей – ЗОШ № 24» 

Одеської міської ради Одеської області(з 1992 року по теперішній час – участь у його 

організації та відкритті). 

 За багаторічну плідну творчу роботу, високий професіоналізм, нагороджена чотирма  

почесними відзнаками міського голови, почесними відзнаками Одеської обласної ради, 

званнями та знаками Міністерства освіти і науки України. 

 Одружена, маю двох жонатих синів. Чоловік – Себов Михайло Антонович, лікар 

поліклініки № 29 Суворовського району м.Одеси. 

 Мешкаю в Одесі, проспект Добровольського, 138, кв. 172. Контактний телефон  067-

771-17-01. 

Загальні відомості про Одеський НВК № 24 
 

Першого вересня 2001 року на зламі двох сторіч і тисячоліть здійснилася мрія 

одеської дітвори - морський навчальний заклад для дітей шкільного віку відкрито на базі 

середньої загальноосвітньої школи №24.  

Дата заснування: 01 вересня 2001 року на базі ЗОШ № 24, побудованої 01 вересня 1980 року. 

1. Форма власності: комунальна 

2. Форма фінансування: бюджетна 

3. Юридична адреса: м.Одеса, 65025, вул.Академіка Заболотного, 38-А 

4. Телефон: 54-36-16,  751-09-65,  52-85-37 

6. Адреса електронної пошти: Е-mаil. мarine.liceum@gmail.com 

11.Ідентифікаційний код 25428696  

 12.Місце знаходження юридичної особи:   65025, м.Одеса, вул..Академіка Заболотного, 38-А  

 13.Місце проведения державної реєстрації: виконавчий комітет Одеської міської ради  

 14,Дата проведения державної реєстрації: номер запису про включення 

відомостей про юридичну особу до СДР 1 556 120 0000 024 668   19.12.2006 р. 

                  

 


